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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  וינר :שם משפחה

  

  גולדה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, עת אלייךבמידה והשאלה אינה נוג                                  

           נוטה: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                             Nuta בלועזית
 

  גולדיצה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

  Goldiza בלועזית

                      

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

12/6/1927 
   כויודור: עיר לידה

                                                             

      Dorohoi בלועזית

                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  יעקב :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מרים פנדריך :םשם פרטי ושם נעורים של הא

 
                                                    דורוכוי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

  Dorohoi בלועזית

                                         

  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, למידת(

                             
   

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     .אוקראינה -מוגילב, רומניה -דורוכוי: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
      מוגילב: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  Mogilev בלועזית

                                                                                                                              

    את שמו ציין, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    מוגילב :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1944חורך : תאריך השחרור

 
  ציין את שמו מידה והיית במחנה עקוריםב
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  הביתה, דורוכוי

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1964 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  ך לפני המלחמה י על קורותי/אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  בגוף ראשון נא לכתוב                                                                                                                                         

בדורוכוי , לאון ופיליפ, מקס: ושלושת אחיי ,יעקב ומרים, עם הורייחייתי  ,לפני המלחמה היו לנו חיים טובים. 1927 -נולדתי ב

שני הוריי היו . שני האחים האחרים היו קטנים ממנוומקס היה קטן ממני בשנה וחצי . אני הייתי האחות הגדולה .ברומניהש

לא היינו הולכים הרבה לבית הספר בגלל שהיה מסוכן  בתקופה שלפני המלחמה. בדורוכוי חנות פרווההייתה להם סוחרים ו

  .אפילו לצאת לקנות לחם היה מסוכן, בחוץ

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

היה פחד גדול מפני , אסור היה לצאת החוצה. והרגשנו את המלחמה שהייתה בחוץ 1928-1941גרנו בדורוכוי בשנים 

. ו להסתובב עם טלאי צהובלא הלכנו לבית הספר והוכרחנ ,דעםסגרנו את הבית וישנו תקופה ארוכה בבוי. הגרמנים ברחובות

לב ילמוג, הוריי ושלושת אחיי, סגרנו את הבית וברחנו כל המשפחה 1941- ב. אבא ואמא כבר סגרו את חנות הפרווה בזמן זה

 18. ונשלחו למוותאך נתפסו בדרך על ידי הגרמנים , לברוח איתנו לאוקראינההם בני המשפחה של אמי ניסו גם . שבאוקראינה

  .נרצחו בתקופת השואה ,גיסים, אחיות, אחים - מבני המשפחה של אמי

עבדנו . בקושי היו תנאי מחיה ואוכל, כשהייתי בת עשר הגענו לגטו מוגילב ושם עבדנו קשה כדי שיהיה מה לאכול 1941בשנת 

הגרמנים היו . בה מחלות שהתפשטו בגטוהיו הר. גם אם לא עשינו דבר בלנו מכות מהחיילים הגרמנים בגטוקי .בכל דבר

  . בלבד 37כל זאת כשהיה בן ו גרם לו לבעיות לבש מההיה מקבל מהם מכות הוא , לוקחים את אבי לעבוד הרבה

חזרנו . לחזור אל הבתים שלנוראינו דף תלוי ובו נכתב שנגמרה המלחמה ואנחנו יכולים  13בהיותי כבר בת  1944בחורף 

  .בעזרת הפרטיזנים התגברנו על הפחד מהגרמנים, אחרי מספר ימים. וראינו שעדיין היו שם גרמניםכוי ברכבת משא לדורו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

בתקופה הצמודה לשחרור . 1964וחזרנו לגור בביתנו בדורוכוי עד , ייהוריי ושלושת אח, שבנו כולנו 1944בבסיום המלחמה 

עדיין לא היה אוכל . גם במדינות האחרות ה המצב עד שנגמרה המלחמה לחלוטיןכך הי ,עוד לא הלכנו לבית הספר מהגטו

חזרתי ללמוד בבית הספר וסיימתי  15בגיל . טובהמצב התחיל להיות יותר  1947בשנת . במידה מספקת במשך תקופה ארוכה

   .עדיין לא התייצבמצבנו הכלכלי . את לימודיי בתיכון

הוא היה צלם ויחד היה לנו . עברנו לגור יחד אחרי שהתחתנו. 1948והתחתנו במרץ  ,קרול, הכרתי את בעלי 1948בשנת 

. החלטנו לעלות ארצה 1964-ב. איציק, בננו נולד 1960שנת ובפנינה  בתנונולדה  1950בשנת . סטודיו גדול שהצליח מאוד

  .עלה עוד קודם והחלטנו להצטרף אליו למדינת ישראל כי היה לנו קשה בלעדיו, אחי, מקס

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, תיתפעילותך הציבורית או התרבו, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  



 

לא היה לנו כל מה שאנו . עברנו לדירהאחרי שנה ו גרנו במעברה תחילה. ישירות לבאר שבע, הגענו ארצה 10.5.1964- ב

ליחה מאוד החנות הצ. פתחנו חנות דגים ובשר בשוק בבאר שבע 1968ובשנת לקחנו הלוואה מהסוכנות היהודית . צריכים

 . זור הכירו אותוכולם בא, יקר ומיוחדהוא היה איש . מדום לב ומאז קשה לי מאוד 1987נפטר בשנת  בעלי. לעבוד שם ונהנינו

 - נכדים 7יום יש לי כשני ילדיי הקימו משפחות ו. והתחתנההכירה את בעלה , אחרי העלייה ,ובתי. וירוס לחיל האהתגייהבן שלי 

נכדים והילדים טובים מאוד הכל  .רועי ועידו הם הילדים של איציק, קורל. הם הילדים של פנינה, יעל ומירית, יריב, שרון

  .אך בעלי מאוד חסר לי, ומשמחים אותי

  

  

  סיון הנדל :ראיון

  2009אוגוסט , באר שבע

  

  


